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Wstęp

Dnia 8 grudnia 1826 roku bł. Pauli-
na Jaricot (1799-1862) założyła Żywy 

Różaniec. Łączył on 15 osób modlących się 
każdego dnia jedną z  tajemnic w  jedności 
z pozostałymi w tej samej intencji. „Najważ-
niejszą i  najtrudniejszą rzeczą było sprawie-
nie, aby różaniec był dostępny dla wszystkich 
ludzi” –  mówiła. Dziełu udzieliło poparcia 
wielu biskupów oraz generał zakonu domini-
kanów, który w 1836 roku przyłączył Stowa-
rzyszenie Żywego Różańca do dominikańskiej 
Rodziny Różańcowej przy poparciu papieża 
Grzegorza XVI. 

W  Liście o  różańcu, którym św. Jan Pa-
weł II wprowadził w Kościele nowe tajemnice 
– część światła, papież Polak naucza: „W po-
wściągliwości swych elementów skupia w so-
bie głębię całego przesłania ewangelicznego, 
którego jest jakby streszczeniem. W nim od-
bija się echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne 
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Magnificat za dzieło odkupieńcze Wcielenia 
rozpoczęte w Jej dziewiczym łonie. Przez ró-
żaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do 
szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontem-
plację piękna oblicza Chrystusa i w doświad-
czanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem 
różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzy-
mując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupi-
ciela” (RVM, 1). 

Modlitwa różańcowa stanowi zarówno 
pomoc w  wypełnianiu woli Bożej, jak i  jest 
drogą prowadzącą do Niepokalanego Serca 
Maryi. Róże Różańcowe istnieją w  parafiach 
na całym świecie do dziś, obejmując modlitwą 
miesięczne intencje, które papież wyznacza 
na każdy rok. Niech rozważanie zbawczych 
tajemnic z  bł. Pauliną pomoże nam zgłębiać 
zamysł Boży wobec każdego i  każdej z  nas 
według wskazania błogosławionej: „Módlcie 
się do Jezusa przez Maryję; to jest sposób, by 
dojść do nieba”, aby jak ona wypowiedzieć 
pod koniec swojego życia: „O Matko moja, je-
stem cała Twoja!”.
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Żywy Różaniec

Jak czytamy w  statucie Stowarzyszenia 
Żywego Różańca (zatwierdzonym przez 

KEP 22.06.2012 r.), „jest [on] wspólnotą osób, 
które w duchu odpowiedzialności za Kościół 
i świat i w wielkiej prostocie otaczają modli-
tewną opieką tych, którzy najbardziej jej po-
trzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich 
Intencjach Apostolstwa Modlitwy”.

Praktyka wspólnego różańca została za-
inicjowana przez Paulinę Jaricot, świecką 
dominikankę, w Lyonie w 1826 roku, a Stowa-
rzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież 
Grzegorz XVI w 1832 roku. W Polsce prakty-
ka ta stała się znana już pod koniec XIX wieku.

Warto w  tym miejscu nadmienić, że 
27  maja 2020 roku watykańska Kongrega-
cja Spraw Kanonizacyjnych potwierdziła cud 
uzdrowienia za przyczyną sługi Bożej Pauli-
ny Jaricot, który otworzył drogę do jej beaty-
fikacji (doszło do niej 22 maja 2022  roku). 
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Wspomnianego cudu doznała trzyipółletnia 
Mayline Tran, która w czasie rodzinnego przy-
jęcia 29 maja 2012 roku zadławiła się, i mimo 
wszelkich starań stwierdzono u  niej śmierć 
mózgową. Po nowennie w intencji dziewczynki 
za przyczyną Pauliny Jaricot w lipcu tego same-
go roku dokonała się nieoczekiwana zmiana. 
Mayline powoli zaczęła wracać do życia, 
a 22 grudnia wybrała się już na zakupy ze swo-
im ojcem, po rehabilitacji zaś wróciła do cał-
kowitej sprawności. Cud wydarzył się w roku, 
w którym Żywy Różaniec obchodził 150. rocz-
nicę narodzin dla nieba swojej założycielki.

Ten wyjątkowy znak Bożej interwencji za 
przyczyną Jego służebnicy stanowi zaproszenie 
do ufnego powierzania się Temu, który „mo-
cen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia” 
(2  Tm  1,12) przez odmawianie modlitwy ró-
żańcowej. Daje ona „sposobność duchową i pe-
dagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji 
Ludu Bożego i nowej ewangelizacji” (RVM 3). 

Członkowie tego prywatnego stowarzysze-
nia wiernych o charakterze modlitewnym i for-
macyjnym są podzieleni na grupy po 20  osób 
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Rozważania 
różańcowe



Część radosna

Tajemnica I
Zwiastowanie Najświętszej 
Maryi Pannie
„Maryja, ta pokorna dziewica, zachowana 

od poczęcia i poświęcona Panu od najmłod-
szych lat, nie ma nic, co by ją odróżniało od 
córek Judei: mieszka w małym domku w Na-
zarecie. W  tajemnicy swego serca wyraża na 
zewnątrz tylko prostą i  bezgraniczną wiarę, 
której towarzyszy pokorne posłuszeństwo”1.

Zwiastowanie jest przede wszystkim świę-
tem Wcielenia. Anioł Gabriel zapowiada Ma-
ryi: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus” (Łk 1,31). Jezus znaczy 
„Bóg zbawia”. Aby zbawić człowieka, Bóg staje 
się człowiekiem. W Jezusie „mieszka cała Peł-
nia: Bóstwo, na sposób ciała” (Kol 2,9). Ciało 

1  Teksty bł. Pauliny Jaricot na podstawie: rosaireavec-
pauline.com (tłum. własne L.S.). 
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